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Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov 

  Vás srdečně zve na 

Den otevřených dveří, 

který se koná v úterý 27. září 2016 
 

V 10 hodin začneme mší svatou ve Víceúčelovém charitním domě v  

Halenkově, kterou bude sloužit děkan P. František Král. 
 

Ve 14 hodin bude ve vzpomínkové místnosti Domu pokojného stáří 

v Novém Hrozenkově vyhodnocení výsledků 4. ročníku „Soutěže o 

nejlepší štrúdl“. 
 

V prostorách terénních služeb v Karolince, na Nábřežní ul. 175, bude 

případným zájemcům změřen krevní tlak a hodnoty krevního cukru.  
 

Všechna naše zařízení – v Halenkově, Novém Hrozenkově a Karolin-

ce lze navštívit od 10 do 17 hodin. 
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Na Vaši návštěvu se těší pracovníci Charity 
 



 


 

 

CHARITA SV. RODINY NOVÝ HROZENKOV POŘÁDÁ 

 

 
 

             
SVŮJ ŠTRÚDL MŮŽETE PŘINÉST  

NA CHARITU V HALENKOVĚ  

V PONDĚLÍ 26.9.2016 OD 12:00 DO 16:00 HOD. 

NA TŘI NEJLEPŠÍ HOSPODYŇKY ČEKÁ MILÉ PŘE-

KVAPENÍ.  

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ BUDE 

27.9.2016 VE 14:00 HOD. 

NA CHARITĚ V N. HROZENKOVĚ  

U PŘÍLEŽITOSTI DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
 

 

PRŽENSKÉ PASEKY 
 



3 

V našem stacionářovém putování ke stromům jsme se vydali kousek 

dál – na Prženské paseky – častý cíl turistů, cyklistů i lyžařů. Je to 

místo s krásnými rozhledy po Hostýnských a Vsetínských vrších i 

na Beskydy s Radhoštěm. Počasí nám vyšlo, takže jsme mohli okolní 

krajinu obdivovat v celé její nádheře. Potkali jsme i krásné staré 

lípy. Ale viděli jsme i různé zajímavosti. Např. dva a půl metru 

vysokou pískovcovou sochu Mistra Jana Husa, která je od loňského 

roku dominantou hřebene Prženských pasek. Nebo dřevěnou 

vyhlídkovou věž, vysokou 14 metrů, která je součástí hospůdky 

„U Holáňů“. Největší radost jsme ale měli z objevení památného 

stromu. Je to dub letní s úctyhodným obvodem kmene 480 cm. Pán 

z blízké usedlosti nám prozradil, že se traduje, že do stromu kdysi 

uhodil blesk a od té doby začal růst do šířky. Také nás pobavilo, 

když nám vyprávěl, že občas přijdou turisté a ptají se, ukazujíc 

přitom na velkou lípu stojící o pár metrů dál, je-li to ten památný 

dub. On těmto turistům přikývne, oni si lípu vyfotí a jdou spokojeně 

dál. A my se, také spokojení, vraceli domů a plánovali další putování 

ke stromům. 

Marie Fedorová,  

Denní stacionář Slunečnice 

  

 

 

Stromy jsou básně, které země píše 

do nebe. (Chalíl Džibrán) 

 

Koruna dubu na Prženských 

pasekách 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 
 

Léto se blíží nezadržitelně ke konci a my vstupujeme do poslední 

etapy tohoto roku. Avšak již nyní se s Vámi chceme podělit o radost, 

kterou nám udělala přízeň hned několika nadací. Jejich finanční 

podpora byla směřována jak na nákup potřebného vybavení, tak 

na podporu aktivit pro uživatele i veřejnost, které u nás v organizaci 

pořádáme. Patří jim VELKÉ DÍKY – naše i našich uživatelů. 
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První z nich je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

– od níž jsme v březnu obdrželi dar 40 000 Kč na 

nákup chladicí truhly a elektrického polohovacího lůžka. 

Tento dar byl určen pro naše pobytové služby – Dům 

pokojného stáří a Odlehčovací službu. Komfortu nové postele a 

matrace již užívá jedna z našich uživatelek v Domě pokojného stáří 

v Novém Hrozenkově. 

Chladící truhla, která slouží k dočasné úschově inkontinentního 

materiálu a je pro pobytové služby nutností, zase usnadňuje provoz 

těchto služeb ve Víceúčelovém charitním domě v Halenkově.  

 

Dalším milým příspěvkem bylo 10 000 Kč od Nadace 

dětský mozek. Tento dar putoval do Sociální rehabilitace 

Lávka na mzdu sociální pracovnice. Tato poměrně nová 

služba provází a podporuje ty, které většinová společnost 

odsouvá kvůli jejich zdravotnímu či duševnímu omezení 

na okraj. V Lávce mimo jiné podnikáme společné výlety a túry, 

společně vaříme či opékáme, ale třeba jen vyslechneme to, co 

našim uživatelům zrovna leží na srdci. Služba je poskytována 

zdarma. 

 

Na konci června pak přišla třešnička na dortu 

v podobě daru Nadace Jistota Komerční banky. 

Nadace ve spolupráci se členem skupiny KB ALD 

Auotomative podpořila náš projekt „...A dobrou náladu s sebou“ 

částkou 173 499 Kč. Cílem tohoto projektu je podpora aktivního 

života seniorů a také sbližování generací. Finanční podpora je tedy 

namířena na úhradu nákladů spojených s výjezdními aktivitami 

Denního stacionáře Slunečnice, na náklady spojené s pořádáním 

Setkání seniorů, které organizuje Charitní pečovatelská služba, a 

také na organizaci 

společných akcí pro dříve 

narozené a ty nejmladší. 

V červenci a srpnu to byla 

setkání v rámci programu 

„Léto s bábi a dědou“. 

Společně s dětmi ze ZŠ 

Halenkov a uživateli 

Denního stacionáře 
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pracujeme na tvorbě kuchařky starých valašských receptů a čekají 

nás také společné Dušičky a návštěva Hornolidečského betlému. O 

všech nadcházejících aktivitách Vás 

budeme průběžně informovat a těšíme 

se, že se také zúčastníte. 

 

Mgr.Veronika Machálková,  

projektový manažer 

 

 

 

****************************************************** 

Charita Nový Hrozenkov Vás srdečně zve 
ve středu 5.října 2016 na 

 

POUŤ NA VELEHRAD 
 

Budete mít možnost projít Svatou branou 
a účastnit se mše sv. za nemocné s otcem 
arcibiskupem Janem Graubnerem. 
Cena zájezdu je 340 Kč (i s obědem, kávou 
a moučníkem). 

Odjezd v 8:00 z V. Karlovic rozc. Soláň, autobus bude dále 
zastavovat na autob. zastávkách. 
Přihlášky telefonicky na čísle 571 410 087  
nebo na Charitě v Halenkově tel. č. 605 779 129.  
****************************************************** 

 

 

SETKÁNÍ ŘEZBÁŘŮ U KARLOVSKÉHO MUZEA 
 

S Denním stacionářem Slunečnice jsme se 5. srpna zúčastnili 

dalšího ročníku Setkání řezbářů u Karlovského muzea. Tato akce se 

koná již 22. rok a trvá po dobu 4 dnů, kdy se setkají řezbáři 

z celého Valašska a předvádějí své umění za doprovodu různých 

folklórních, jak tanečních, tak i pěveckých souborů. My jsme se 

s uživateli na akci vydali v pátek, kdy od rána hrála muzika Bukoň 
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goralské písně doprovázené hrou na dudy a na housle. Obešli jsme 

si společně všechny dovedné řezbáře a jejich čerstvě započatá díla, 

poslechli goralské písně, a když už jsme se vydali do Karlovic, 

nemohli jsme minout nově šindelem opláštěný dřevěný kostelík. 

Kostelík je jen kousek od muzea, proto jsme se vypravili pešky. 

Na místě jsme také využili i akce 

Otevřené brány, kterou dotuje 

Zlínský kraj formou zajištění 

průvodce, který danou sakrální 

památkou provází a přednáší 

o historii i současnosti dané stavby. 

Usadili jsme se proto do lavic a 

zaposlouchali se do historie samotné 

stavby, obrazů, křížové cesty a i 

třeba zvonů. Kostel byl založen roku 

1754 Františkem hrabětem ze Žerotína, kdy i téhož roku byla 

sloužena první mše svatá obětovaná v novém chrámu 15. srpna. 

Celé opravy karlovského kostelíka stále nejsou u konce a potrvají 

ještě do roku následujícího. Třeba se podíváme na další průběh 

oprav i příště. 
 

Mgr. Ludmila Heriánová,  

vedoucí Denního stacionáře Slunečnice 

 

 

NOVÁ MOZAIKA V KAROLINCE 
 

Je to nádherné! Tohle bylo slyšet nejčastěji z úst těch, kteří se byli 

s námi podívat na novou mozaiku v kostele Panny Marie Karmelské 

v Karolince.  

Paní Vítková, která sama na mozaice pracovala, nám ochotně 

o jejím vzniku popovídala. Žasli 

jsme, za jak krátký čas se vše 

stihlo. Popisovat mozaiku nemá 

význam, ta se musí vidět na 

vlastní oči. Kostel je přes den 

otevřený, bohoslužby jsou každé 

pondělí a čtvrtek v 18:00, v neděli 

v 7:30 hod. 
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Marie Fedorová,  

Denní stacionář Slunečnice 

 

ZA VÝHLEDY NA KOHÚTKU 
 

Na letní den 17. srpna jsme měli naplánováný výlet na Kohútku 

do Nového Hrozenkova. Ranní počasí nám nepřálo, vítr přivál 

od západu mračna a spustil se i vydatný déšť. Všichni jsme se 

setkali v Denním stacionáři, ohřáli se u teplého čaje a vyčkali. Také 

jsme dobře udělali! Déšť ustal a dokonce i vysvitlo slunce. Přeci jen 

nám počasí přálo a my se tak mohli vydat na „túru“. Naše kroky 

jako první zamířily do místního Informačního centra, kde nám paní 

povyprávěla, co zajímavého můžeme z Kohútky vidět a dokonce nás 

i obdarovala knihou o Javorníkách. Některé paní tento výlet opravdu 

pojaly turisticky a vydaly se za našeho doprovodu pěšky 

od Informačního centra až k samotné chatě „Kohútka“. Počasí nám 

vskutku přálo! Po dešti se i lišky daly do práce a začaly péct chleba -  

jak se lidově říká, když se páry zvedají z hor a lesů. A my se proto 

vydali za výhledy na velkou část 

hornovsackého údolí, dostali jsme 

také domácí trnkový koláč, který 

ke svátku upekl p. Podešva a užívali 

si tento hezký den. Po takové 

vydatné túře jsme se přeci museli i 

sladce odměnit. Navštívili jsme 

místní horskou chatu Kohútka, kde 

jsme si dle libosti objednali čaj, 

vídeňskou kávu či horkou čokoládu 

se šlehačkou. Takto sladce a příjemně jsme zakončili „Výlet 

za výhledy na Kohútku“. 

 

Mgr. Ludmila Heriánová, vedoucí Denního stacionáře Slunečnice 
 
 

PŮJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK  
CHARITY NOVÝ HROZENKOV 
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Charita Nový Hrozenkov nabízí možnost zapůjčení zdravotnických a 

kompenzačních pomůcek, např. vozíky, polohovací lůžka, chodítka, 

toaletní židle aj. Seznam všech pomůcek najdete na 

www.nhrozenkov.charita.cz nebo můžete zavolat pracovníkovi 

půjčovny, který vám tuto informaci podá. 

Půjčování/vracení pomůcek, popř. montáže/demontáže pomůcek, 

probíhají vždy na základě telefonické domluvy. 

Půjčování má na starosti pan Zdeněk Plánka, tel.: 730 190 401. Je 

nutné se s ním vždy předem telefonicky domluvit: 

- zda je potřebná pomůcka k dispozici 

- na termínu zapůjčení/vrácení pomůcky, popř. montáže/demontáže 

pomůcky. 

 

Telefonovat můžete v pracovní dny  

PO, ČT 8:00 – 17:00 

ÚT, ST, PÁ 8:00 – 13:00      

Půjčovnu zdravotnických a kompenzačních pomůcek najdete 

na adrese:Karolinka, Nábřežní 175. 

Pozn.: Charita pomůcky při zapůjčení nedováží, při vracení 

neodváží, zapůjčovatel si je dopravuje sám. 
 

 

 

DENNÍ  STACIONÁŘ  SLUNEČNICE V HALENKOVĚ POŘÁDÁ 
 

AKCE PRO VEŘEJNOST V ZÁŘÍ 2016  
 

 5. 9. v   9:30 Výroba domácích nudlí 

 7. 9. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Dušan Šimala, SVD 

8. 9.  v  9:30 Výlet ke kapličkám ve Velkých Karlovicích  

         

13. 9. Výlet do Luhačovic 

http://www.nhrozenkov.charita.cz/
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14. 9. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Vlastimil Vaněk 

19. 9. v   9:30 ,,Ahoj léto, ahoj prázdniny…“ 

poslech letních hitů 

21. 9. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Rastislav Kršák, SVD 

22. 9. v 9:30 Tvoření - obrázky z mušlí 

23. 9. v 9:30 Výroba jablečného moštu 

26. 9. v 9:30 Pečení – pivní štrúdl 

27. 9. v 10:00 Mše sv. v charitě na Halenkově 

slouží děkan P. František Král 

27. 9.   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 
 
 

JEDNOTLIVÉ SLUŽBY CHARITY NOVÝ HROZENKOV 
 

Chcete-li nás požádat o služby či si u nás domluvit pobyt, obraťte se 

na sociální pracovnice jednotlivých zařízení (viz dále). 

 
Ředitelka: Ing. Danuše Martinková,  756 03  Halenkov 191 

e-mail: reditel@nhrozenkov.charita.cz   tel: 606 771 510 

 
Dům pokojného stáří, 756 04  Nový Hrozenkov 124 

Dům s odlehčovací službou, 756 03  Halenkov 191 
vedoucí: Marie Surá  tel: 571 429 676  mob: 603 717 454 

e-mail: marie.sura@nhrozenkov.charita.cz 

sociální pracovnice: Bc. et Bc. Martina Václavíková  

tel: 571 429 676  mob: 734 435 459 

e-mail: martina.vaclavikova@nhrozenkov.charita.cz   

 
Denní stacionář Slunečnice, 

vedoucí a sociální pracovnice: Mgr. Ludmila Heriánová 

mailto:reditel@nhrozenkov.charita.cz
mailto:marie.sura@nhrozenkov.charita.cz
mailto:martina.vaclavikova@nhrozenkov.charita.cz
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Sociální autobus, vedoucí: Mgr. Ludmila Heriánová 

756 03  Halenkov 191 tel: 571 420 135   mob: 739 507 126 

e-mail: ludmila.herianova@nhrozenkov.charita.cz 

 
Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek,  

Nábřežní 175, 756 05  Karolinka  

pracovník půjčovny: Zdeněk Plánka   mob: 730 190 401 

Charitní pečovatelská služba, vedoucí: Jana Orságová 

Nábřežní 175, 756 05  Karolinka     tel: 571 410 087  

e-mail: jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz  mob: 728 324 457 

sociální pracovnice: Eva Slováčková   mob: 728 324 494 
e-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz tel: 571 410 087 

 

Osobní asistence, vedoucí: Jana Orságová  

Nábřežní 175, 756 05  Karolinka     tel: 571 410 087 

e-mail: jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz  mob: 728 324 457 

sociální pracovnice: Marcela Cholevíková, DiS. mob: 733 685 408 

e-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz 

 
Charitní ošetřovatelská služba, vedoucí: Jarmila Škarpová 

Mimořádné události, koordinátor: Jarmila Škarpová 

DOMA – Domácí hospicová péče, koordinátor: Jarmila Škarpová 

Nábřežní 175, 756 05  Karolinka     mob: 737 572 190 

e-mail: jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz tel: 571 410 087 

sociální pracovnice DOMA: Eva Slováčková   mob: 728 324 494 
e-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz tel: 571 410 087 

 
LÁVKA – sociální rehabilitace, Nábřežní 175, 756 05  Karolinka, 

vedoucí a sociální pracovnice: Marcela Cholevíková, DiS., 

Sociální automobil, vedoucí: Marcela Cholevíková, DiS., 

tel: 571 410 087  mob: 733 685 408 

e-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz 

 
U3 – úklidová firma: Nábřežní 175, 756 05  Karolinka 

vedoucí: Jana Štefková      mob: 739 507 121 

 
Charitní pastorační asistent: Marie Fedorová      

e-mail: marie.fedorova@nhrozenkov.charita.cz mob: 605 779 129 

 

 
Číslo bankovního účtu: 627344851/0100 

mailto:ludmila.herianova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:marie.fedorova@nhrozenkov.charita.cz
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Charitní listy - vydavatel: 

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov,  www.nhrozenkov.charita.cz 

756 04 Nový Hrozenkov 124, e-mail: reditel@nhrozenkov.charita.cz 

Zpracovala: Dana Žáková    Náklad 250 ks.    Charita Svaté rodiny

      Nový Hrozenkov
       Charita Svaté rodiny

        Nový Hrozenkov

http://www.nhrozenkov.caritas.cz/
mailto:nhrozenkov@charita.cz

